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Voorwoord
 
Per 1 januari 2017 wijzigt de regelgeving van de NZa omtrent de registratie 
en declaratie van add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren ingrijpend. 
Nieuw is dat niet langer op stofnaam, maar op het niveau van het 
handelsproduct wordt geregistreerd. Dit houdt in dat de NZa niet langer 
zorgactiviteitcodes vaststelt en dat op Z-Index nummer gedeclareerd dient 
te worden. Daarnaast zijn ziekenhuizen verplicht om de indicatie waarvoor 
het geneesmiddel is voorgeschreven, op de factuur te vermelden.  
De NZa heeft het nieuwe beleid bekend gemaakt middels de circulaire 
van 29 oktober 2015 (CI/15/48c).

Doel van de wijzigingen is het vergroten van de transparantie voor 
patiënten en verzekeraars, het oplossen van knelpunten met het beprijzen 
van geneesmiddelen in de huidige systematiek en het verlagen van de 
administratieve lasten voor overheid, ziekenhuizen en verzekeraars. 

De beschreven wijzigingen hebben een grote impact op de werk - 
processen en de ICT systemen van het ziekenhuis. Om de ziekenhuizen 
te ondersteunen bij de invoering van het nieuwe beleid, heeft de NVZ 
Careffect gevraagd om een handreiking voor ziekenhuizen op te stellen. 
Dit document is hiervan het resultaat. In de handreiking worden de 
wijzigingen in regelgeving toegelicht en worden handvatten geboden  
om de benodigde procesveranderingen door te voeren. 

De benodigde aanpassingen zijn een gelegenheid om het registratie-
proces rondom de geneesmiddelen te optimaliseren. Het biedt 
verzekeraars en patiënten meer inzage en geeft ziekenhuizen de 
mogelijkheid om interne processen van voorschrijven, bereiden  
tot en met afleveren en declareren van dure geneesmiddelen, beter  
te beheersen. 

We hopen dat deze handreiking u van dienst zal zijn en u ondersteunt 
bij het omgaan met de wijzigingen, zodat patiënten en zorgverzekeraars 
over de juiste informatie beschikken om de zorgnota te controleren op 
volledig-, tijdig- en juistheid. 

Utrecht, december 2015

  Leeswijzer
In deze handreiking zullen allereerst de wijzigingen ten opzichte 
van de huidige regelgeving benoemd worden. De impact van deze 
wijzigingen is per processtap uitgewerkt. Vervolgens wordt ingegaan 
op het aan dachtspunt ICT, worden aanbevelingen gedaan om 
de wijzigingen te implementeren en wordt het afleiden van een 
declaratiebericht in de toekomst weergegeven. In de bijlagen treft u 
een begrippenlijst en tijdlijn aan.
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1 Inleiding
 
Add-on geneesmiddelen zijn geneesmiddelen die los van een DBC 
zorgproduct gedeclareerd dienen te worden. Het registratieproces 
van add-on geneesmiddelen wordt door veel ziekenhuizen ervaren als 
complex. Vanwege de grote financiële omvang van dit dossier is het 
in toenemende mate van belang om een juiste, tijdige en volledige 
registratie te voeren. Dit houdt in dat het proces met alle verschillende 
betrokkenen, zoals de medisch specialist, apotheek en zorgadministratie, 
zo efficiënt mogelijk ingericht dient te worden. 

Binnen de huidige regelgeving bestaan voor ziekenhuizen vaak al 
uitdagingen om het registratieproces te organiseren. Veelvoorkomende 
knelpunten zijn onder andere:

 De regelgeving omtrent add-on geneesmiddelen sluit in beperkte mate 
aan op het zorgproces;

 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn niet altijd duidelijk 
voor betrokkenen binnen het proces;

 Voor dit afwijkende registratieproces is vaak geen aparte 
proceseigenaar aangewezen die regie houdt op het totale dossier;

 Wet- en regelgeving is onvoldoende vertaald naar systemen en 
operationele processen;

 Het kennisniveau omtrent zorginhoudelijke processen en wet- en 
regelgeving is niet toereikend;

 Stuur- en managementinformatie omtrent de rechtmatigheid van 
declaraties is veelal afwezig;

 Hoge administratielast met achteraf veel handmatige werkzaamheden, 
wat het risico op fouten in de registratie met zich meebrengt, maar ook 
op farmacologisch inhoudelijke fouten;

 Beperkingen in de IT infrastructuur (bijvoorbeeld het gebruik van 
niet gekoppelde deelsystemen) waardoor het niet mogelijk is om 
informatie volledig elektronisch mee te nemen van voorschrijven 
tot en met facturatie. Dit wordt mede veroorzaakt door een grote 
variatie in processen, zoals het verschil tussen klinisch en poliklinisch 
voorschrijven, overheveling van budgetten en in een aantal gevallen 
de noodzaak tot het uitvoeren van bereidingshandelingen met 
bijbehorende plannings- en uitvoeringseisen.
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2 Overzicht van de wijzigingen
 
Per 2017 zullen de volgende ingrijpende wijzigingen ingaan:

1. Add-on prestaties worden vastgesteld op handelsproductniveau
Dit houdt in dat de huidige zorgactiviteitcodes (per stofnaam, toedienings-
vorm en indicatie) komen te vervallen. Add-on geneesmiddelen dienen 
geregistreerd te worden op de wijze waarop ze worden ingekocht  
(per handelsproduct, op artikelniveau). Per handelsproduct is één add-on 
prestatie beschikbaar (dus niet langer per indicatie), gekoppeld aan  
het ZI-nummer (8 tekens) van een geneesmiddel. Dit houdt in dat  
de G-Standaard de bron voor registratie en declaratie wordt en dat  
het aantal add-on prestaties zal toenemen.

2.  De indicatie van een add-on geneesmiddel dient op de factuur  
te worden vermeld

Deze verplichting beoogt de transparantie te vergroten. Ziekenhuizen, 
zorg verzekeraars en patiënten krijgen hiermee inzicht in de indicaties 
waarvoor add-on geneesmiddelen worden ingezet. Voor individuele 
patiënten die hier bezwaar tegen hebben, is een opt-out regeling  
(privacy verklaring) beschikbaar. Een landelijk register met indicaties  
wordt toegevoegd aan de G-Standaard, zodat indicaties eenduidig  
kunnen worden vastgelegd.

2.1 G-Standaard
In de G-Standaard zullen tabellen komen met de volgende informatie:

 Stofnaam geregistreerd geneesmiddel;
 Merknaam geregistreerd geneesmiddel;
 RVG / EU registratienummer (EMA / CBG);
 ZI-nummer;
 ATC code;
 Artikelomschrijving:

 – Sterkte
 – Volume
 – Farmaceutische vorm;

 Omschrijving indicatie; 1

 Categorie van de indicatie:
 – Geregistreerd
 – Off-label indicatie (waaronder ‘overige indicatie’);

 Verzekerde zorg: ja/nee;
 Unieke code van de indicatie (t.b.v. automatiseerbaarheid in diverse 

systemen);
 Geldigheid gegevens (t.b.v. beheer en automatiseerbaarheid tabel);
 Het NZa maximum tarief. Dit tarief is de AIP van juni van jaar t-1 met 

daarbij opgeteld 6% btw. 

2.2 Nieuwe declaratiestandaard
Momenteel wordt onderzocht of het wenselijk en haalbaar is om per 
2017 een nieuwe declaratiestandaard in te voeren ten behoeve van 
add-on geneesmiddelen declaraties. Deze standaard zal vermoedelijk 
worden opgebouwd als een ‘mini’ ZH 308 standaard, die reeds 
binnen ziekenhuizen wordt gebruikt. In januari wordt hierover een 
besluit genomen, zodat een eventuele nieuwe standaard per maart 
2016 gerealiseerd kan zijn.

2.2.1 Declaratieverplichting
Vanaf 2017 maken onderstaande gegevens deel uit van de declaratie-
verplichting van een add-on geneesmiddel:

 ZI-nummer: Voor de add-on geneesmiddelen geldt dat bij de declaratie 
niet een zorgactiviteitcode moet worden vermeld, maar een ZI-nummer.

 Uitvoerdatum: Bij intramurale toediening betreft dit de datum van 
toediening. Bij extramuraal gebruik betreft dit de datum van uitgifte.

 Zorgtrajectnummer: Een uniek nummer waarmee het zorgtraject 
binnen de instelling wordt geïdentificeerd. Dit nummer wordt 
automatisch gegenereerd door het ZIS.

 Aantal gebruikte eenheden: Het aantal eenheden (bijv. infusieflacons, 
tabletten) of fracties van eenheden (bijv. een halve infusieflacon) dat 
nodig is om de voorgeschreven hoeveelheid te kunnen verstrekken aan 
de patiënt bij gebruikmaking van de minst verspillende (combinatie van) 
verpakkingsgrootte(s).

 Type verwijzer: De NZa heroverweegt of deze verplichting voor add-on 
geneesmiddelen gehandhaafd zal blijven.

1  Ten behoeve van het declaratiebericht zal de indicatie ook een nummer (max. 15 tekens) 

meekrijgen.
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 AGB-code verwijzer (AGB-code voorschrijver).
 AGB-code verwijzend specialisme (AGB-code specialisme van 

gekoppeld zorgtraject).
 Gedeclareerd bedrag: Op de declaratie dient het gedeclareerde 

bedrag van het overig zorgproduct opgenomen te zijn.
 Indicatie: Een in de G-Standaard opgenomen indicatie waarvoor een 

add-on geneesmiddel of stollingsfactor is verstrekt aan de patiënt  
(niet de gehele indicatietekst, maar de unieke code van de indicatie). 

De aan de zorgverzekeraar aan te leveren gegevensset wordt beschreven 
in de EI-standaard. De EI-standaard is een set declaratieberichten 
ten behoeve van het declaratieverkeer tussen zorgverzekeraars en 
zorgaanbieders. Op het moment van schrijven van deze handreiking 
is nog niet duidelijk welke aanvullende gegevens ziekenhuizen aan 
verzekeraars aan zullen gaan leveren, zodat verzekeraars materiële 
controles en zorginkoop naar behoeven kunnen uitvoeren.

2.3 Vergoeding en aanspraak add-on geneesmiddelen
De NZa zal per 2017 add-on prestaties blijven vaststellen. Hierbij wordt 
niet langer onderscheid gemaakt naar indicaties, maar wordt een 
prestatie per handelsproduct vastgesteld. Onder het huidige beleid komt 
het voor dat bepaalde indicaties voor een add-on geneesmiddel wel, 
en andere niet opgenomen zijn op de add-on lijst. De niet vermelde 
indicaties worden dan niet als aparte prestaties gedeclareerd, maar (indien 
sprake is van verzekerde zorg) bekostigd vanuit het DBC-zorgproduct. 
Per 2017 vervalt deze route en moet een add-on geneesmiddel als aparte 
declaratie worden ingediend als er sprake is van indicaties die onderdeel 
uitmaken van het verzekerde pakket. Essentieel is dat voor elke indicatie 
(geregistreerd en off-label) waarbij een add-on geneesmiddel wordt 
toegepast, duidelijk is of het verzekerde zorg betreft of niet. 

Het beoordelen of een geneesmiddel-indicatiecombinatie voldoet aan het 
criterium ‘stand der wetenschap en praktijk’ en behoort tot het verzekerde 
pakket is (en blijft) de verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars en 
het Zorginstituut Nederland. In het Besluit Zorgverzekering geldt voor 
geneeskundige zorg namelijk een zogenoemd open systeem van 
verzekeringsaanspraken. Specialistische geneesmiddelen stromen daarom 
automatisch in het verzekerde pakket. De impliciete aanname hierbij 

is dat het geneesmiddel voldoet aan de pakketprincipes. Alleen indien 
‘risicogericht pakketbeheer’ hiertoe aanleiding geeft, kan het Zorginstituut 
besluiten een pakkettoetsing voor een add-on geneesmiddel uit te voeren. 
Hoewel zorgverzekeraars in eerste instantie zelf op grond van wettelijke 
kaders de inhoud en omvang van het verzekerde pakket vaststellen, 
kan de uniformiteit van het verzekerde pakket vergen dat ‘de stand der 
wetenschap en praktijk’ in gezamenlijk overleg tussen zorgverzekeraars 
onderling en indien nodig met zorgverleners en patiëntenorganisaties 
wordt uitgelegd.

ZN, NFU, NVZ en de Federatie Medisch Specialisten zijn het erover 
eens dat het de voorkeur heeft om in de G-Standaard per indicatie 
behorende bij een add-on geneesmiddel (zowel voor geregistreerde 
als off-label indicaties) op te nemen of deze onderdeel uitmaakt van de 
basisverzekering. Bij onduidelijkheid over de verzekerde status van een 
indicatie waarvoor het add-on geneesmiddel ingezet zal gaan worden,  
is het raadzaam voorafgaand aan het voorschrijven contact op te nemen 
met de zorgverzekeraar omtrent de vergoeding. Ook wordt geadviseerd 
om bij contractbesprekingen met de zorgverzekeraars expliciet afspraken 
te maken over de indicaties behorende bij add-on geneesmiddelen die 
mogen worden gedeclareerd. 

2.4 Gerelateerde wijzigingen
In deze handreiking zal de nadruk liggen op de bovengenoemde 
wijzigingen. Onderstaand worden een aantal gerelateerde wijzigingen 
benoemd, die tevens relevant zijn:

 De prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen (‘add-on  
geneesmiddelen lijst’; tot 2015: bijlage 5 van de beleidsregel 
‘Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg’) zal komen 
te vervallen. De NZa communiceert besluiten omtrent add-on 
prestaties via de website. Tevens zal dit gepubliceerd worden via 
de Staatscourant. Ziekenhuizen kunnen in de G-Standaard zien 
voor welke geneesmiddelen een add-on prestatie is vastgesteld. 

 Het is niet verplicht om add-on geneesmiddelen aan te leveren  
aan de grouper. 

 Het CIBG stelt een landelijk register met geregistreerde en off-label 
indicaties op. Dit register wordt opgenomen in de G-Standaard.
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Onderstaande punten wijzigen niet ten opzichte van de bestaande 
regelgeving:

 Het NZa maximum tarief van een add-on prestatie wordt jaarlijks 
vastgesteld op het niveau van de lijstprijs (AIP; apotheekinkoopprijs)  
per handelsproduct inclusief btw.

 Als voor een geneesmiddel een add-on prestatie is vastgesteld, 
betekent dit niet automatisch dat daarmee aanspraak krachtens  
de Zorgverzekeringswet bestaat.

2.4.1 Stollingsfactoren
Ook voor de ozp-stollingsfactoren worden de prestaties en tarieven 
met ingang van 2017 vastgesteld op het niveau van de lijstprijs 
(apotheekinkoopprijs, AIP) per handelsproduct. Voor deze medicijnen 
blijft het uitgangspunt gelden dat deze alleen in rekening kunnen 
worden gebracht als ozp voor de behandeling van patiënten met de 
aandoeningen hemofilie A en B, Von Willebrandziekte, congenitale 
geïsoleerde stollingsfactordeficiënties en congenitale thrombocytopathie. 
Het toedienen of afleveren van deze medicijnen moet dan in het 
behandelplan staan. Ook nu al worden de prestaties en tarieven van 
ozp-stollingsfactoren op merknaam en sterkte vastgesteld door de 
NZa, maar niet op ZI-nummerniveau. Voor deze groep medicijnen is de 
wijziging dan ook minder groot dan voor de add-on geneesmiddelen.

Het registratieproces van add-on geneesmiddelen is onder te verdelen 
in een aantal verschillende processtappen. Onderstaand wordt per 
processtap aangegeven wat de impact van de wijzigingen op deze 
processtap is en worden aanbevelingen gedaan hoe hiermee kan  
worden omgegaan. 

3.1 Onderhandelingen omtrent vergoeding
Het ziekenhuis maakt jaarlijks afspraken met zorgverzekeraars over de 
levering en vergoeding van add-on geneesmiddelen. Ziekenhuizen en 
zorgverzekeraars zijn hierbij vrij om (binnen de kaders van de wet) te 
onderhandelen. Verwacht kan worden dat verzekeraars gedurende de 
onderhandelingen voor 2017 al inzicht willen hebben in de indicaties 
waarvoor add-on geneesmiddelen worden ingezet. Derhalve is het 
raadzaam om als ziekenhuis te weten voor welke indicaties add-on 
geneesmiddelen in 2015 en 2016 zijn ingezet. Idealiter wordt de indicatie 
voor add-on geneesmiddelen al vastgelegd bij het voorschrijven en 
kan een overzicht worden gegenereerd van indicaties per add-on 
geneesmiddel. Mocht dit niet mogelijk zijn binnen de huidige inrichting 
van het proces, dan kan als alternatief eventueel een overzicht worden 
gegenereerd van de DBC-diagnoses waar een add-on geneesmiddel 
aan gekoppeld is. Aan dit alternatief is echter wel een risico verbonden, 
aangezien de indicatie voor een add-on geneesmiddel niet gelijk hoeft  
te zijn aan de DBC-diagnose. 

Zodra per verzekeraar is overeengekomen welke add-on geneesmiddelen 
voor welke indicaties gedeclareerd mogen worden, is het raadzaam dit 
goed vast te leggen. Daarnaast wordt aanbevolen ook de te verwachten 
ontwikkelingen in 2017 (bijv. toename van het aantal patiënten, introductie 
nieuwe geneesmiddelen, etc.) zoveel mogelijk in kaart te brengen als 
voorbereiding op de onderhandelingen met verzekeraars. Het is essentieel 
om hier naast de afdeling in-/verkoop ook medisch specialisten bij te 
betrekken. 

3 Impact per processtap
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3.1.1 Kostprijzen
Er zijn verschillende wijzen waarop kostprijzen van geneesmiddelen en 
van de apotheek kunnen worden berekend. Over het algemeen worden 
de kosten van add-on geneesmiddelen op stofnaamniveau rechtstreeks 
aan de landelijke zorgactiviteitcodes van de geïndiceerde geneesmiddelen 
(add-on prestatie) toegewezen. Hierbij worden onder andere spillage en 
pooling in deze kostprijs verwerkt. Door het vervallen van de ZA codes zal 
een nieuw model geïntroduceerd moeten worden waarbij de G-Standaard 
wordt toegevoegd aan het kostprijsmodel. 

3.1.2 Tarieven
De lijstprijs (AIP) van een add-on geneesmiddel kan maandelijks 
wijzigen. De prijsafspraken tussen ziekenhuis en verzekeraar worden 
doorgaans echter per kalenderjaar vastgesteld. De NZa stelt één keer 
per jaar (in juni van jaar t) de tarieven voor add-on geneesmiddelen en 
ozp-stollingsfactoren vast, zoals deze met ingang van jaar t+1 zullen 
gelden. Indien het maximumtarief van de NZa hoger uitvalt dan de 
maximumprijs in het kader van de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP)  
dan geldt de WGP maximumprijs als maximumtarief. 

3.2 Inkopen van add-on geneesmiddelen
Het ziekenhuis koopt add-on geneesmiddelen in bij een groothandel of 
rechtstreeks bij de fabrikant. Per 2017 dienen uitsluitend officiële Z-Index 
nummers gebruikt te worden ten behoeve van een juiste declaratie.
In de praktijk blijkt dat het voorkomt dat zich leveringsproblemen 
voordoen en gekozen dient te worden voor een substituut van een 
geneesmiddel. Bij het inkopen van een vervangend geneesmiddel is  
het van belang te weten dat een geneesmiddel per 2017 uitsluitend  
in aanmerking komt voor add-on vergoeding indien het, inclusief dezelfde 
(goedgekeurde) indicatie, is opgenomen in de G-Standaard. Bij substitutie 
dient op deze beide aspecten gelet te worden.

3.3 Voorschrijven
Het voorschrijven van een add-on geneesmiddel kan op verschillende 
niveaus plaatsvinden, te weten:

 Op stofnaamniveau, middels:
– Z-Index nummer
– HPK (handelsproductcode); 

 Op merknaamniveau, middels:
– GPK (generieke productcode)
– PRK (prescriptiecode).

Het meest gebruikelijk is dat op PRK-niveau voorgeschreven wordt. 

Naast het vastleggen van de code van een product, is bij het voorschrijven 
tevens aandacht nodig voor het vastleggen van diverse andere gegevens, 
zoals de indicatie waarvoor het geneesmiddel wordt toegepast. De overige 
gegevens worden in de navolgende subparagrafen besproken. 

3.3.1 Indicatie vastleggen
Bij het voorschrijven van een add-on geneesmiddel dient de medisch 
specialist de indicatie vast te leggen. De specialist besluit een genees-
middel in te zetten als behandeling voor een bepaalde indicatie. Op dit 
moment komt het in ziekenhuizen voor dat de indicatie uitsluitend in 
het patiëntendossier vastgelegd wordt (als vrije tekst). Per 2017 zal dit op 
gestandaardiseerde wijze plaats moeten gaan vinden, zodat de indicatie 
op de factuur kan worden geplaatst. Het register met indicaties wordt 
opgenomen in de G-Standaard. Slechts enkele ziekenhuizen maken 
al gebruik van een inrichting waarbij de medisch specialist tijdens het 
voorschrijven een indicatie uit een drop-down menu kan kiezen.  
Concreet vraagt deze nieuwe verplichting om een koppeling tussen  
het voorschrijfsysteem en het facturatiesysteem. 

N.B. Indien het niet mogelijk is om de indicatie bij het voorschrijven digitaal 
mee te geven, kan ervoor worden gekozen de indicatie vast te laten leggen 
door de apotheek na ontvangst van het recept. Voorwaarde hiervoor is wel 
dat de indicatie op andere wijze doorgegeven wordt aan de apotheek.
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3.3.2 Register met indicaties
Het CIBG stelt een landelijk register op met indicaties per add-on 
geneesmiddel. In de praktijk komt het voor dat add-on geneesmiddelen 
bij andere indicaties worden ingezet dan waarvoor ze geregistreerd zijn 
(off-label gebruik). In het register worden zowel de indicaties opgenomen 
waarvoor een geneesmiddel is geregistreerd, als de off-label indicaties 
waarvoor het geneesmiddel eveneens wordt voorgeschreven. Het CBG/
EMA levert hiervoor de geregistreerde indicaties aan het CIBG. De bron 
voor de off-label indicaties zijn de beroepsgroepen en wetenschappelijke 
verenigingen. VWS is momenteel in gesprek met de Federatie Medisch 
Specialisten hoe dit kan worden vormgegeven. Het Zorginstituut 
Nederland levert de duidingen aan. Het CIBG zal het register met alle 
indicaties beheren en uitleveren aan Z-Index.

Het register met indicaties wordt opgenomen in de G-Standaard.  
De G- Standaard dient te worden ingelezen in het voorschrijfsysteem 
(EVS/CMS), zodat de benodigde informatie aan de bron (tijdens het 
voorschrijven) kan worden vastgelegd. Deze aanpassing vraagt om een 
goede inrichting, maandelijks beheer rondom updates van de G-Standaard 
en duidelijke instructies richting (nieuwe) voorschrijvers. Binnen de 
voorschrijfsystemen dient het ook mogelijk te zijn om off-label gebruik 
vast te leggen dat (nog) niet is opgenomen in de indicatietabel van  
het CIBG.

3.3.3 Privacyverklaring
Indien een patiënt bezwaar heeft tegen het vermelden van de indicatie 
op de factuur, dienen de zorgaanbieder en patiënt gezamenlijk een 
privacyverklaring in te vullen. Het is van belang dat de voorschrijver bij 
het voorschrijven van een add-on geneesmiddel kan aangeven dat een 
privacyverklaring aanwezig is en dat vervolgens de indicatie niet op de 
factuur vermeld zal worden. Dit vraagt om een zorgvuldige technische 
inrichting. Verder is het wenselijk dat een patiënt ook later in het proces 
(bijvoorbeeld na uitgifte/toediening van het geneesmiddel) kan aangeven 
geen indicatie op de factuur te willen hebben vermeld. Bij voorschrijvers 
dient bekend te zijn welke afdeling dit kan faciliteren als het recept al 
is uitgeschreven. Aanvullend dient de privacyverklaring opgenomen te 
worden als onderdeel van het medisch dossier.

3.3.4 Koppeling aan DBC-zorgtraject
Binnen de huidige regelgeving worden add-on geneesmiddelen vaak 
achteraf (na registratie van de zorgactiviteitcode, bij het groeperen) 
gekoppeld aan een DBC-zorgtraject. Omdat add-on geneesmiddelen 
niet langer afgeleid worden door de grouper is het wenselijk om een 
recept direct bij het voorschrijven te koppelen aan het bijbehorende 
DBC-zorgtraject. Het is uitsluitend mogelijk om het zorgtraject mee 
te geven op het recept, als het voorschrijfsysteem de bijbehorende 
zorgtrajecten kan weergeven zodat de voorschrijver het juiste traject 
kan selecteren. Daarnaast dient het apotheeksysteem dit aanvullende 
informatieveld te kunnen ontvangen. 

3.3.5 Vergoeding add-on geneesmiddelen
Bij het voorschrijven van een add-on geneesmiddel is het vanuit 
economisch perspectief essentieel dat een zorgprofessional inzicht heeft 
in de vergoedingsstatus van een geneesmiddel in combinatie met de 
indicatie waarvoor het geneesmiddel wordt voorgeschreven. Ook de 
zorgadministratie wil weten of het geneesmiddel bij de betreffende 
indicatie tot het verzekerde basispakket behoort. Alleen verzekerde 
zorg zal immers voor vergoeding in aanmerking komen. De inzet van 
partijen is dat deze informatie vanaf 2017 te vinden is in de G-Standaard. 
In de G-Standaard zal worden opgenomen of en in combinatie met 
welke indicatie een add-on geneesmiddel wel of niet verzekerde zorg is. 
Dit moet nog geregeld worden. De ziekenhuizen en verzekeraars zullen 
hierover in 2016 nader worden geïnformeerd. 

3.3.6 Vast te leggen declaratiegegevens binnen de processtap voorschrijven
 Zorgtrajectnummer;
 ZI-nummer;
 Type verwijzer;
 AGB-code verwijzer;
 AGB-code verwijzend specialisme;
 Indicatie;
 Privacyverklaring.
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3.4 Bereiden
In voorkomende gevallen (denk aan cytostatica) worden add-on 
geneesmiddelen door een apotheek bereid. Gedurende dit proces 
kunnen verschillende producten met verschillende ZI-nummers gebruikt 
worden om een bereiding klaar te maken. Om tot de juiste sterkte van 
een bereiding te komen kan het bijvoorbeeld gebeuren dat verschillende 
flacons (verschillende ZI-nummers) van één werkzame stof gebruikt 
worden. 

Vanaf 2017 dient per handelsproduct bijgehouden te worden hoeveel 
gebruikt wordt om de bereiding voor een individuele patiënt te kunnen 
maken, omdat op productniveau geregistreerd dient te worden. Hierbij 
is belangrijk correct om te gaan met de administratieve verwerking van 
spillage en pooling. Het aantal gebruikte eenheden per bereiding wordt 
dus per patiënt vastgelegd door de apotheek, op HPK niveau, in fracties 
van eenheden van het betreffende ZI-nummer. Hierbij is de verwachting 
dat afgerond mag worden op aantal in duizendste eenheden (conform 
geldende afspraak binnen de apotheekstandaard). 

3.4.1 Voor toediening gereed maken
Bij bepaalde add-on geneesmiddelen is er geen sprake van bereiding door 
de apotheek, maar wordt het geneesmiddel wel voor toediening gereed 
gemaakt (VTGM) op de dagbehandeling of verpleegafdeling. In deze 
situatie dienen dezelfde gegevens vastgelegd te worden als bovenstaand 
omschreven.

3.4.2 Voorbeeld
Voor drie patiënten wordt een infuus met Docetaxel bereidt. Hiervoor 
worden flacons gebruikt met 20 mg per ml. De apotheek maakt gebruik 
van flacons van 4 ml (80 mg, ZI-nummer X) en flacons van 7 ml (140 mg, 
ZI-nummer Y). 

Docetaxel Flacon 1 Flacon 2 Te factureren dosis
 (4 ml) (7ml) (MG)
Patiënt A 0,260 1,000 161
Patiënt B 0,130 0,900 136
Patiënt C 0,610 1,100 203
Totaal  1,000 3,000 500

Voor patiënt B dient het volgende te worden geregistreerd:
 ZI-nummer X (flacon 1) x 0,13;
 ZI-nummer Y (flacon 2) x 0,9.

3.4.3 Vast te leggen declaratiegegevens binnen de processtap bereiden
 Aantal gebruikte eenheden;
 ZI-nummer.

3.5 Uitgifte
Bij intramurale toediening wordt een add-on geneesmiddel door de 
klinische apotheek uitgegeven aan de afdeling of zorgverlener. Indien de 
uitgiftedatum gelijk is aan de datum van toediening, kan de uitgiftedatum 
worden vastgelegd als uitvoerdatum.

Bij extramurale toediening wordt een geneesmiddel in de regel door 
de poliklinische apotheek ter hand gesteld aan de patiënt. In dit geval 
is de uitvoerdatum gelijk aan de datum van terhandstelling en derhalve 
essentieel om bij uitgifte vast te leggen. Ook hier dient op patiëntniveau 
de uitgegeven hoeveelheid in (fracties van eenheden van) ZI-nummers 
bijgehouden te worden.

3.5.1 Afdelingsvoorraden
Voor een aantal geneesmiddelen (bijvoorbeeld bij botulinetoxine, 
methylaminolevulinaat of antimycotica) komt het vanwege de kenmerken 
en toepassing van het geneesmiddel voor dat toediening plaatsvindt op 
de polikliniek of afdeling vanuit een afdelingsvoorraad (grijpvoorraad). 
Voor zowel de apotheek als voor de zorgadministratie is in die gevallen 
het verbruik per patiënt niet inzichtelijk. Het betreffende specialisme 
speelt derhalve een belangrijke rol in het registratieproces en dient hierin 
gefaciliteerd te worden. 

3.5.2 Vast te leggen declaratiegegevens binnen de processtap uitgifte
 Aantal gebruikte eenheden;
 ZI-nummer;
 Uitvoerdatum. 
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3.6 Toediening
Bij het intramuraal toedienen van een add-on geneesmiddel is het van 
belang om de datum van toediening vast te leggen als uitvoerdatum. 
Indien deze datum uitsluitend wordt vastgelegd in het (papieren) 
medisch dossier, dient registratie plaats te gaan vinden in een systeem 
waarin de toedieningsregistratie (TDR) wordt gevoerd. Uit dit systeem 
kan dan de juiste datum worden afgeleid alsook of een geneesmiddel 
daadwerkelijk is toegediend. In de ideale situatie houdt dit in dat het 
TDR systeem de datum van toediening naar het volgende systeem 
verstuurt, zodat het add-on geneesmiddel gedeclareerd kan worden. 
Indien een geneesmiddel geretourneerd wordt (toediening aan de 
patiënt is om welke reden dan ook niet wenselijk of mogelijk) dient een 
registratieprocedure bekend te zijn, zodat de administratieve afhandeling 
juist plaatsvindt.

3.6.1 Vast te leggen declaratiegegevens binnen de processtap toediening
 Uitvoerdatum

3.7 Samenvatting of opbouw declaratiedataset
Bij de daadwerkelijke registratie van een add-on geneesmiddel ten 
behoeve van de facturatie dient alle relevante informatie opgehaald te 
worden uit de voorgaande processtappen. Indien gebruik gemaakt wordt 
van een geïntegreerd systeem of gekoppelde deelsystemen, worden alle 
gegevens eenduidig meegenomen door de verschillend processtappen 
heen. Wanneer dit niet het geval is, dienen de declaratiegegevens actief 
opgehaald te worden uit de voorgaande processtappen. Denk hierbij aan 
het exporteren van data uit verschillende (deel)systemen en eventueel 
het handmatig omrekenen of toevoegen van informatie. Vanwege de 
bewerkelijkheid en foutgevoeligheid is dit een onwenselijk scenario. 

3.8 Declaratie
Voor declaratie van add-on geneesmiddelen wordt momenteel, zoals 
eerder benoemd, onderzocht of het wenselijk en haalbaar is om per 
2017 een aparte declaratiestandaard in te voeren. In januari wordt hierover 
een besluit genomen, zodat een eventuele nieuwe standaard per maart 
2016 gerealiseerd kan zijn. Dit houdt in dat het systeem wat door het 
ziekenhuis gebruikt wordt om declaratieberichten naar de zorgverzekeraar 
te sturen hierop aangepast moet worden. Alle gegevens die op de factuur 
komen, worden niet meer naar de grouper gestuurd en zullen dus op een 
andere wijze gekoppeld en gecontroleerd moeten worden voor facturatie.

3.8.1 Vast te leggen declaratiegegevens binnen de processtap declaratie
 Gedeclareerd bedrag

N.B. Bij deze stap is het cruciaal dat het declaratiebericht alleen wordt 
opgemaakt inclusief indicatie als er geen privacyverklaring aanwezig is.

3.9 Controleren
Verzekeraars krijgen met de nieuwe regelgeving inzicht in de indicaties 
waarvoor add-on geneesmiddelen worden ingezet. Op basis van deze 
informatie zullen zij controles blijven uitvoeren op de rechtmatigheid van 
declaraties. Naast het uitvoeren van externe controles is het belangrijk om 
intern een controlecyclus in te richten waaruit blijkt dat de verschillende 
onderdelen van het registratieproces juist, tijdig en volledig verlopen. 
Hierbij kan gedacht worden aan een controle waarbij aansluiting gemaakt 
wordt tussen alle uitgiftes (inclusief spillage) en de totale geregistreerde 
productie, zodat de volledigheid van registratie kan worden gecontroleerd. 
Daarnaast kan middels steekproeven (dossieronderzoek) gecontroleerd 
worden of de geregistreerde indicatie overeenkomt met de indicatie die 
herleidbaar is vanuit het medisch dossier.
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In onderstaande tabel is weergegeven welke declaratiegegevens uit welke 
processtap en uit welke betrokken systemen kunnen worden afgeleid. 
Een aantal opmerkingen hierbij:

 De AGB-code van de verwijzer (voorschrijver) en de AGB-code van  
het verwijzend (voorschrijvend) specialisme kunnen zowel op moment 
van voorschrijven worden vastgelegd, als achteraf vanuit het ZIS 
worden opgehaald.

 De privacyverklaring heeft zowel een rol bij het voorschrijven  
(aan-/afwezigheid aangeven op het recept) als bij het opmaken van  
het declaratiebericht (wel/niet vermelden van indicatie op factuur).

 Bij het voorschrijven zijn de voorgeschreven hoeveelheid en 
het receptnummer vermeld. Dit zijn per 2017 geen verplichte 
declaratiegegevens.

 Het batchnummer dient reeds verplicht te worden geregistreerd 
gedurende het bereidingsproces, maar maakt geen deel uit van  
de verplichte declaratiegegevens. 

4 Registratieproces add-on geneesmiddelen

Voorschrijven:
- Patiëntgegev ens
- AGB-code verwijzer 
+ verwijzend spec
- Geneesmiddel
- Indicatie
- Privacyverklaring
- (Voorgeschreven 
hoeveelheid)
- (Recept nr)

Medisch 
specialist

Bereiden:
- Aantal  gebruikte 
eenheden
- ZI  nummer
- (Batchnummer)

Apotheek

Uitgifte / 
Toediening:
- Uitvoerdatum
- Aantal  gebruikte 
eenheden

Apotheek / 
Zorgverlener

Declaratie / 
Facturatie:
- Zorgtraject nr
- Type v erwijzer 
- AGB-code verwijzer 
+ verwijzend spec
- Gedeclareerd 
bedrag
- Privacyverklaring

Zorgadmin / 
Facturatie

EPD
EVS / CMS

IC

ZAIS
(Bereidings-

robot)

ZAIS
TDR

ZIS
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Een kritische succesfactor om de wijzigingen per 2017 op een 
efficiënte wijze geïmplementeerd te krijgen is het slim inzetten van 
digitale systemen om de registratie zoveel mogelijk geautomatiseerd 
plaats te laten vinden. De nieuwe regelgeving vereist aanpassingen 
in veel verschillende ICT-systemen die ingezet worden om add-on 
geneesmiddelen te registreren en declareren. Denk hierbij onder andere 
aan: voorschrijfsystemen, PDMS systemen, apotheeksystemen, logistieke 
systemen, bereidingssoftware, EPD, ZIS, TDR, etc. Idealiter zijn alle 
verschillende (deel)systemen geïntegreerd of kan minstens tussen deze 
systemen gecommuniceerd worden middels een koppeling. 

Belangrijke wijzigingen om op ICT gebied rekening mee te houden zijn:
 Vastleggen van de indicatie uit het landelijk register (zowel opgenomen  

in de G-Standaard als beschikbaar via de CIBG website);
 Opnemen van deze indicatie in het declaratiebericht (tenzij een 

privacyverklaring aanwezig is);
 Registratie op ZI-nummer (ZA codes vervallen). Een ZA code bestaat  

uit zes posities, terwijl een ZI-nummer uit acht posities bestaat;
 Bij bereidingen dienen fracties van eenheden van ZI-nummers 

geregistreerd te kunnen worden (bijvoorbeeld 0,68 ZI-nummer X);
 Verdwijnen van de grouper uit het registratieproces;
 Communicatie tussen en beheer van (deel)systemen.

Bovengenoemde wijzigingen hebben invloed op de inrichting van 
systemen en op de wijze waarop managementinformatie tot stand komt. 
In plaats van ZA-codes dienen in bestaande query’s andere gegevens als 
basis te worden gebruikt.

5.5 Apotheeksystemen
Binnen apotheken wordt gewerkt met eenheden zoals milligrammen,  
niet met fracties van eenheden van verpakkingen. Het is dus zeer wenselijk 
dat binnen het registratiesysteem van de apotheek een omrekentabel 
wordt ingericht, waar de bereiding in eenheden kan worden ingevoerd 
en de registratie automatisch omgezet wordt naar (fracties van eenheden 
van) ZI-nummers. Vermoedelijk is dit vanwege zaken als pooling en 
spillage niet eenvoudig in te richten en is een volledige automatisering 
niet mogelijk. Aangezien het alternatief een foutgevoelige handmatige 
omrekening is, wordt aangeraden om hier wel in te investeren. Eventueel 
kan één landelijke tabel worden opgesteld die door alle leveranciers van 
apotheeksystemen kan worden gebruikt. 

5.6 Bereidingsrobots
Het kan voorkomen dat een ziekenhuis voor de bereiding van add-on 
geneesmiddelen gebruik maakt van robots. Dit komt de efficiëntie van het 
bereidingsproces ten goede. Een uitdaging bij het gebruik van robots is 
het ophalen van het gebruikte aantal eenheden op patiëntniveau nadat de 
bereiding is gemaakt. Hier ligt eventueel een vraag voor de leveranciers 
van deze robots om een geschikte output te genereren vanuit dit proces, 
die vervolgens gebruikt kan worden voor de registratie en declaratie van 
de bereidingen.

5.7 G-Standaard
Aangezien de G-Standaard het uitgangspunt vormt voor de toekomstige 
registratie- en declaratie is het van belang om deze te kunnen inlezen in 
alle relevante systemen die worden gebruikt. Voor het ziekenhuis is het 
van belang dat de G-Standaard periodiek (maandelijks) ingelezen wordt 
in de voorschrijfsystemen, onder meer zodat voorschrijvers over de juiste 
informatie beschikken. 

Niet alle specialismen maken gebruik van de G-Standaard (bijvoorbeeld 
specialismen die in beperkte mate geneesmiddelen voorschrijven). Mocht 
het technisch niet mogelijk zijn om de G-Standaard in te lezen, dan kan 
gebruik gemaakt worden van de tabel met indicaties (.csv en .pdf bestand) 
die het CIBG maandelijks op haar website zal publiceren.

5 ICT als aandachtspunt
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Voor alle ziekenhuizen is het essentieel om rondom add-on genees-
middelen een nauwe samenwerking te faciliteren tussen finance en 
control, zorgadministratie, klinische apotheek, poliklinische apotheek, 
medisch specialisten en ICT (functioneel beheer en leveranciers).  
Om de beschreven wijzigingen te kunnen implementeren worden 
onderstaande aanbevelingen gedaan.

 Richt een multidisciplinaire werkgroep op met daarin een afvaardiging 
van alle betrokkenen (apotheek, medisch specialist, zorgadministratie). 
Deze werkgroep kan vervolgens een plan van aanpak schrijven dat 
specifiek op de situatie van het ziekenhuis is gebaseerd. Binnen dit 
plan van aanpak zijn het adequaat communiceren van wijzigingen en 
het betrekken van de juiste stakeholders belangrijke aandachtspunten. 
Daarnaast verdient het aanbeveling om dit plan van aanpak op te 
stellen vanuit het zorginhoudelijke proces en het administratieve proces 
hierop te laten volgen.

 Het is voor ziekenhuizen van groot belang om te weten hoe het 
huidige registratieproces loopt, zodat een plan van aanpak opgesteld 
kan worden om de benodigde aanpassingen per processtap door  
te voeren. Mocht het huidige registratieproces niet bekend zijn,  
dan is het in kaart brengen van dit proces een essentiële eerste stap.

 Combineer het aanpassen van het registratieproces met overige 
initiatieven of projecten die gerelateerd zijn aan het proces van add-on 
geneesmiddelen, zoals bijvoorbeeld het implementeren van een closed 
loop medicatieproces (gebruik van barcodes) of een project op het 
gebied van medicatieveiligheid. Een ander voorbeeld is het kunnen 
registreren van het batchnummer van een bereiding. Dit is conform 
geldende Europese regelgeving verplicht, maar nog niet mogelijk in  
alle systemen.

 De nieuwe regelgeving per 2017 zal mogelijk de registratielast doen 
toenemen voor de medisch specialist en apotheek. Bij het doorvoeren 
van wijzigingen in het registratieproces is het belangrijk om dit aan te 
laten sluiten bij de werkprocessen van zorgprofessionals.

 Binnen de huidige wet- en regelgeving is het mogelijk om niet alleen 
add-on geneesmiddelen en indicaties te laten toevoegen, maar ook 
om deze te laten verwijderen van de add-on lijst. De wijzigende  
wet- en regelgeving vormt een goede aanleiding om geneesmiddelen 
die beperkte kosten hebben, maar wel een hoge registratielast, van de 
add-on lijst te laten verwijderen.

 Standaardiseer (zeker bij het gebruik van meerdere voorschrijfsystemen) 
de vorm en inhoud van een recept voor een add-on geneesmiddel, 
zodat altijd dezelfde basisinformatie herleidbaar is vanuit een recept.

 Informeer patiënten op adequate wijze over het vermelden van de 
indicatie voor een add-on geneesmiddel op de factuur. Zij dienen 
gebruik te kunnen maken van de opt-out regeling als hier aanleiding 
toe bestaat. Denk qua informatievoorziening aan het opnemen van  
de privacyregeling in patiënteninformatiefolders of het aansluiten bij  
de gekozen informatievoorziening ten aanzien van de privacyverklaring 
omtrent de vermelding van zorgactiviteiten op de factuur.

 Spillage en pooling kunnen in de tijd gescheiden zijn. Hierdoor kan 
het voorkomen dat het voor de apotheek uitsluitend mogelijk is om 
de uiteindelijke spillagehoeveelheid op de laatste patiënt te boeken. 
Het verdient aanbeveling om met alle verzekeraars eenduidige 
afspraken te maken over de juiste wijze om spillage en pooling 
administratief te verwerken, om te voorkomen dat declaraties 
onevenredig over verzekeraars worden verdeeld.

 Als de prijs- en volumeafspraken met zorgverzekeraars gemaakt 
zijn is het raadzaam om deze vast te leggen, zodat middels 
managementinformatie (productie ten opzichte van afspraken) 
inzichtelijk is of bijgestuurd moet worden. Daarnaast is het van belang 
om voorschrijvers te informeren over gemaakte afspraken, zoals een 
eventueel preferentiebeleid. 

6 Conclusie en aanbevelingen
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AIP: Apotheek inkoopprijs. De prijs die de apotheek betaalt aan de 
leverancier (groothandel).

ATC code (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System): 
De ATC code deelt geneesmiddelen in groepen in, eerst op basis van 
het orgaan of systeem waarop ze werkzaam zijn en vervolgens op 
therapeutische/chemische eigenschappen.

CMS: Cytostatica managementsysteem.

EPD: Elektronisch patiëntendossier.

Extramurale zorg: zorg die buiten de muren van een zorginstelling wordt 
verleend.

GPK (generieke productcode): De GPK code is gebaseerd op de stof, 
sterkte, farmaceutische vorm, toedieningsweg en eenheid. Als het gehalte 
werkzaam bestanddeel gelijk is, is de GPK code gelijk aan de PRK code. 

Grouper: De grouper is een landelijke computer die zorgprestaties afleidt 
op basis van informatie die door de zorgaanbieder vanuit het ZIS wordt 
aangeleverd (DBC-diagnose, zorgactiviteiten, etc.). De zorgprestaties 
worden ontvangen door de zorgaanbieder zodat vervolgens declaratie  
bij de verzekeraar mogelijk is.

G-Standaard: De G-Standaard is een databank die het voorschrijven, 
afleveren, bestellen, declareren en vergoeden van zorgproducten 
ondersteunt. De databank bevat hiervoor relevante gegevens over 
zorgproducten die in Nederland verkrijgbaar zijn bij apotheken en 
zorginstellingen, zoals geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en 
zelfzorgproducten. De G-Standaard wordt maandelijks geactualiseerd  
en uitgegeven door Z-Index.

HPK (handelsproductcode): De HPK code is gebaseerd op dertig  
verschillende kenmerken, die hun herkomst hebben in de product-
informatie van de fabrikant. Deze codes worden ingevuld in de 
G-Standaard op basis van internationale standaarden. 

Intramurale zorg: zorg die binnen een zorginstelling aan een patiënt 
wordt verleend.

Pooling: Indien een restant van een handelsproduct kan worden gebruikt 
voor een volgende toediening of bereiding is er sprake van pooling. 
Het handelsproduct dient dan administratief verdeeld te worden over 
verschillende patiënten.

PRK (prescriptiecode): De PRK code is ingevoerd in de G-Standaard 
om het voorschrijven op stofnaam te faciliteren. De code is gebaseerd 
op dezelfde kenmerken als de GPK code, met een aantal aanvullende 
kenmerken zoals identificerende hulpstoffen. Het kan voorkomen dat  
een PRK code naar meerdere artikelen verwijst. De PRK code is het meest 
gangbare niveau om op voor te schrijven. 

Spillage: Indien een restant van een handelsproduct niet kan worden 
gebruikt voor een volgende bereiding, is er sprake van spillage. Spillage 
mag worden opgenomen als onderdeel van de gebruikte hoeveelheid.

SmPC: Deze afkorting staat voor Summary of Product Characteristics, 
ofwel een samenvatting van de productkenmerken. Het bevat de 
belangrijkste basisinformatie voor medisch specialisten en apothekers.

TDR: Toedieningsregistratie. 
 
ZAIS: Ziekenhuis apotheek informatiesysteem.

ZIS: Ziekenhuis informatiesysteem.

Bijlage 1: Begrippenlijst
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Uitgave
Deze handreiking is vervaardigd door Careffect in opdracht van 
de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Oudlaan 4
Postbus 9696
3506 GR Utrecht
030 2739 883

Vormgeving
Total Public, Den Haag

©2015 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is de organisatie van 
de branche ziekenhuizen. De vereniging richt zich op de collectieve 
behartiging van de belangen van haar leden, en ondersteunt hen in 
hun rol als zorgverlener, ondernemer en werkgever.

Colofon
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